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Achter dit Carmiggelt-Vlugschrift vindt u een vooraankondiging van onze zeer 

binnenkort te starten reeks Vlugschriften 75 Jaar Bevrijding, met (deels) 

illegale boeken, rijmprenten en andere uitgaven betreffende oorlog, verzet en 

bevrijding.  

 

Speciaal voor U 

 
Een bijzondere collectie typoscripten van S. Carmiggelt. 
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Simon Carmiggelt (1913-1987) publiceerde vanaf 1946 bijna 40 jaar lang een 

dagelijkse Kronkel (vanaf 1980 nam de frequentie wat af) in Het Parool, de krant 

waaraan hij vanaf de oprichting, tijdens de oorlogsjaren, verbonden was. Een 

selectie van deze Kronkels werd opgenomen in zijn jaarlijks, in grote oplagen 

verschijnende verzamelbundels.  

In de wekelijkse rubriek ‘Door U’ verzamelde Carmiggelt vrolijke avonturen en 

uitspraken van kinderen, die hem door lezers werden toegezonden. 

Vooral in de jaren 60 en 70 behoorde Carmiggelt tot de populairste schrijvers van 

Nederland, wat mede te danken was aan zijn voor de VARA-televisie maandelijks, 

met een licht mistroostige blik voorgedragen cursiefje, steevast voorafgegaan door en 

beëindigd met de melancholieke klanken van Duke Ellingtons ‘In a Sentimental 

Mood’. 

 
Uit onze grote voorraad zijn opgedoken: 

 

 
 

15 Typoscripten van Kronkels, verschenen in Het Parool - jaren 70/80. 

Met correcties in zwarte viltstift en zwarte, rode en blauwe inkt. Vaak 

vastgeniet aan begeleidende Parool-’formulieren’, waarop redactionele 

aanwijzingen en zetinstructies. € 1250,- 

 

18 Typoscripten van ‘Door U’, bloemlezingen door Kronkel uit brieven van 

lezers, verschenen in Het Parool - jaren 70/80. 

Met correcties in zwarte viltstift en zwarte, rode en blauwe inkt. Vastgeniet aan 

begeleidende Parool-’formulieren’, waarop redactionele aanwijzingen en 

zetinstructies.  € 1500,- 
 



VOORAANKONDIGING 
binnenkort verschijnt het eerste deel van onze nieuwe reeks Vlugschriften 

 

75 JAAR BEVRIJDING 
met een keuze uit onze voorraad (deels illegale) boeken en andere uitgaven 

betreffende oorlog, verzet en bevrijding 

 

 

Ik sla de trom en dreun de droomers wakker 

Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker; 

Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen 

Als zijn gelijken die het goed bedoelen 

En nooit hun stuggen nek hebben gebogen 

Door liederlijke landsknechten bespogen, 

Getrapt, geslagen worden totterdood. 

Wordt wakker, want de nood is groot. 

 (…) 

Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde 

Verloor voor wie een hart heeft alle waarde. 

Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden 

Veracht muziek en gruwt van groote woorden; 

Zoolang de besten in hun cellen zuchten 

Dweept men niet met opalen avondluchten; 

Het leven is verbitterd door den dood. 

Wordt wakker, want de nood is groot. 

(…) 

Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen. 

Mijnwerkers komt met bijlen en houwelen, 

Gij boeren scherpt uw zeisen en uw grepen 

Matrozen neemt de haken van uw schepen 

En jagers laadt met scherp uw jachtgeweren; 

Wij zijn de laatsten en wij moeten ‘t keeren: 

Boven den knoet verkiezen wij den dood 

Wordt wakker, want de nood is groot 

(…) 

Ik sla de trom; eens komt een eind aan ‘t lijden 

Na deze ellenden rijzen zachte tijden. 

Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen 

Dan mogen onze kinderen weer spélen 

Dan glijden weer op ‘t meer de blonde barken 

Dan vrijen weer de paren in de parken ... 

Het leven wint het eindlijk van den dood! 

Wordt wakker, want de nood is nu nog groot. 



 

 
 

 Greshoff, J. - Een Strijdbaar Man. 

 Huizen, Visser [ca. 1950]; plano; 32,5 x 25 cm.; ‘Opbrengst ten bate  

 voor de Stichting 1940-1945’; scheurtje, klein stukje ontbreekt, wat  

 smoezelig.    
 NCC: 1 Ex. (UB Amsterdam) 

 * Dit gedicht van Greshoff is afkomstig uit de cyclus Voces Mundi (1934),  

  opgenomen in Gedichten 1907-1936, de herziene en vermeerderde uitgave  

  van Gedichten 1907-1934. Dit gedicht is een reactie op de gebeurtenissen in het  

  Duitsland van begin jaren 30, na de machtsovername van de nazi’s. 

 

 

 


